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JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzata Szociális Bizottságának 2013. december 03-i nyílt
ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy:

Szociális Bizottság nyílt ülése

Lenkei György köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet és a nyílt
ülést megnyitotta.
A bizottság 3 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi napirendi pontot fogadta el:
Nyílt ülés napirendi pontjai:
1. Helyi szociális témájú rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Kármán Gábor

Napirendi pontok tárgyalása:
1. a.) Önkormányzati segélyek
Kármán Gábor tájékoztatta a bizottságot arról, hogy a 2014. január 1-jétől hatályos
módosítások a 2013. június 7-én kihirdetett, az önkormányzati segély kialakításával
összefüggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi LXXV. törvénnyel, valamint a
197/2013. (VI.13.) Korm. rendelettel elfogadásra kerültek.
A törvénymódosítás értelmében: 2014. január 1-jétől az átmeneti segély, a temetési
segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás önálló ellátási formaként megszűnik, és
önkormányzati segéllyé olvad össze. A törvény felhatalmazó és átmeneti rendelkezései
szerint a települési önkormányzatnak legkésőbb 2013. december 31-éig kell megalkotnia
az önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint
felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló rendeletét.
A bizottság 3 igen –egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta:
247/2013. (XII.03.) sz. SzB határozat
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
javasolja a szociális ellátásokról szóló 8/2004. (III.17.) sz.
rendelet alábbiak szerinti módosítását

1.§
A rendelet 12.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
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(1.) Önkormányzati segély állapítható meg annak a kérelmezőnek, aki elemi kár, tartós
betegség, halál, alkalmanként jelentkező többletkiadás, családban nevelkedő gyermek
hátrányos helyzete, krízishelyzetben lévő várandós anya gyermekének születése, vagy
más rendkívüli ok miatt olyan élethelyzetbe került ami létfenntartását veszélyezteti és
önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni.
(2.) Az egy évben adható önkormányzati segély maximális összege nem haladhatja meg a
150.000 Ft-ot háztartásonként. .
(3.) A kérelmet a Bizottság egyedi elbírálás alapján vizsgálja és határoz benne.
(4) Nem jogosult önkormányzati segélyre azon kérelmező, akinek családjában az egy főre
jutó nettó havi jövedelem meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át, egyedül élők esetében a 250%-át.
(5) Önkormányzati segély egy háztartás részére egy évben legfeljebb négy alkalommal
adható. Ezen rendelet 2.§ (2) bekezdésében foglalt különös méltánylást érdemlő esetben
a Bizottság kivételesen eltérhet.
2.§
A rendelet 13.§ hatályát veszti.

3.§

A rendelet 14.§ (3) bekezdésének mondatában a „jegyző dönt” szövegrész „a Bizottság
dönt” szövegrészre változik.
4.§
Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lenkei György
b.) Gyermekvédelmi ellátások
A bizottság 3 igen –egyhangú – szavazattal az alábbi határozatot hozta:
248/2013. (XII.03.) sz. SzB határozat
Göd Város Önkormányzatának Szociális Bizottsága
javasolja a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 7/2004. (III.17.) sz.
rendelet alábbiak szerinti módosítását
.
1.§
A rendelet 15.§ hatályát veszti
2.§
A rendelet 2. sz. mellékletének II. pontja harmadik mondata az alábbiak szerint változik:
„Amennyiben a szolgáltatás igénylője 10 napot ténylegesen nem vesz igénybe, úgy a
soron következő havi gondozási térítési díja 50% mértékben csökken.”
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Ezen rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Lenkei György

Miután több hozzászólás nem érkezett, a Lenkei György elnök a nyílt ülést bezárta.

K.m.f.

Lenkei György
elnök

Csányi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

